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Aluno(a):

Questão 1. Uma lata de leite em pó, pesando 400g, custa R$5, 20. O mesmo leite, na embalagem de 900g, custa
R$11, 20. Qual das duas opções é a mais vantajosa? Justifique.

Questão 2. Um barco com 7 pessoas, à deriva no mar, tem suprimento de água suficiente para 28 dias. Após 3
dias, o barco recolhe 2 náufragos. Se o consumo diário de água por pessoa se mantiver o mesmo, em quantos dias
mais acabará a reserva?

Questão 3. Cada vez que a temperatura varia 1 grau cent́ıgrado, ela varia 1, 8 graus Fahrenheit. Sabendo que
0ºC = 32ºF quantos graus F correspondem a 30ºC ?

Questão 4. Um fazendeiro, na safra passada, usou 12 camponeses para cortar sua plantação de cana de 120
hectares. Trabalhando 6 horas por dia, os trabalhadores conclúıram o serviço numa semana. Este ano, o fazendeiro
plantou 180 hectares e dispõe de 14 cortadores de cana, dispostos a trabalhar 8 horas por dia, durante 5 dias.
Quantos hectares de cana esses trabalhadores conseguirão cortar?

Questão 5. Se o mesmo fazendeiro do problema anterior quisesse cortar todos os seus 180 hectares de cana num
só dia, com os cortadores trabalhando 5 horas por dia, quantas pessoas ele precisaria contratar?

Questão 6. Divida o número 35 em partes proporcionais a 4, 10 e 14. Em seguida, divida o mesmo número em
partes proporcionais a 6, 15 e 21. Qual a explicação para os resultados serem iguais?

Questão 7. Num salão com 100 pessoas, 99% são homens. Quantos homens devem sair para que fiquem 98% de
homens?

Questão 8. A água do mar contém 2, 5% do seu peso em sal. Quantos quilogramas de água do mar são necessários
para obter 800g de sal?

Questão 9. Numa liquidação, uma calça jeans sofreu um desconto de 12% e no mês seguinte, outro desconto de
15%.

a) Qual foi o desconto percentual total?
b) Teria sido melhor se o desconto de 15% viesse primeiro e o desconto de 12% depois?

Questão 10. Num mês, seu salário teve um aumento de 6% e, no mês seguinte, um aumento de 10%.
a) Qual o aumento percentual do seu salário após esses dois meses?
b) Teria sido melhor ou pior mudar a ordem (mas não os valores percentuais) dos aumentos?
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